
Nero 1-2-3 Januaro, Februaro kaj Marto 1974-a 
24-a Jaro 

APPELLO DEL CASSIERE 
A tutti i Soci dell'I.F.E.A, che non hanno ancora 

versato le quote sociali per gli anni 1973 e 1974. 
Nella speranza che si tratti di una dimenticanza ripetia- 
mo il nostro invito: Spedite subito la vostra quota per 
aiutare l'Associazione, 

Coloro che non intendono rimanere iscritti e continua 
no a ricevere il Bollettino vogliano inviare le loro di- 
missioni affinche non paghiamo, anche per l'anno in corso, 
la loro quota di adesione alla Federazione Internazionale. 

=——===Q000000===—= 
LA 26-a KONGRESO DE I.F.E.F. SSS oe See SI ecse niu2oio8. 

og KONGRESEJO: Sindikata:Restadejo 
=» de Edukado kaj Ripozo~TARRAGONA 

KONSTANTA KONGRESA ADRESO: 26-a 
IFEF KONGRESO DE ESPERANTO, Ron- 
da S.Antonio 46, 2°, 4" 
BARCELONA 11 

KONGKESKOTIZO: 800 pesetoj. Familianoj, pensiuloj kaj ge- 
junuloj ĝis 20 jaroj: la duonon. Simpatiantoj: Min.100 p. 
KASISTA ADRESO: 26-a IFEF-Kongreso de Esperanto. CENTRAL 
BANK. Agencia 19, Avda. Jose Antonio nro 780, Konto 3538/ 
50 BARCELONA 13 (Ne forgesu la konto-numero). 
LOKA KONGRESA KOMITATO: Prezidanto: Ramon CIMENEZ. 
Vicprezidanto: Jose CEREZO € Sekretario: Rafael DEVIS 
Kasisto: Santiago VIDAL Loĝejoj: Carlos VIRUNBKALES 
Ekskursoj: Jose MOLINA informa Servo: Jose OLIVERAS 
Libroservo: Paquita IRUEGA 
Helpantoj: Enrique PEREZ, J.RODRIGUEZ, Gonzalo Garcia 
ALVARO, kamon MUNERA, J.NAVARENO, F.ALBERICH, J.SANCHEZ. 
PROVIZORA PROGRAMO 
Vendredo 10/5. Gazetara konferenco. Kunveno IFEF-Es./LKK. 
abato 11/59. Akcepto de gekongresanoj. Interkona vespero. 
imanĉo . Ekumena diservo. Solena malfermo. Komuna fo- 

tografado. Urba rondveturado. Folklora vesp. 
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lundo 13/5. Estraro-komitat-kunsido (ne publika). Estraro 
komitat-kunsido (publika). Komisionaj kunsidoj. 
Fakprelego. Bankedo kaj internacia balo. 

Mardo 14/5. Komisionaj kunsidoj. Akcepto en la Urbodomo. 
Duontaga ekskurso al Villaneuva kaj Sitges. 
Arta vespero. 

Merkredo Ap. Unua plenkunsido. Duontaga ekskurso al Tor- 
osa kaj rivero Ebro. Forumo,libera diskutado 

x en la teraso de la Kongresejo. 
Ĵaŭdo 16/5. Dua plenkunsido, Piedpilk-mato, Konkursoj ktp. 

Junulara vespero. 
Vendredo IN: Tuttaga ekskurso: Montserrat, S.Sadurni 

eloj), Valls, Santas Creus. Fermo de la Kong. 
Postkongreso: L.K.K. anoncas ke oni preparas interesan 
postkongreson por la tagoj 18-19 kaj 20/5. Vizitoj al la 
bela marbordo "Costa Brava", urbo Barcelona k.t.p. Loĝejoj 
en la urbo CALELLA, 

LA KONGRESEJO POR LA 26-a I.F.E.F,- KONGRESO 
Situata apud belega mediteranea marbordo, ĵe 3 km. de 

la urbo Tarragona, en siaj modernaj instalaĵoj kaj en la 
grava konstruaĵo (kiu konsistas de du etaĝoj) la resta 
dejo disponigas: grandan halon kiu kapablas enhavi 800 
personojn; bibliotekon; ripoz-ĉambron; trinkejon, kafejon; 
manĝoĉambron; akceptejon kaj aliajn utilajn ejojn. 

la loĝejoj, propre dirite, estas situataj Ĉirkaŭ la 
ĉefa konstruaĵo kiu formas la restadeja kerno; konsistas 
el unuetaĝaj dometoj por 4 aĥ 6 personoj kaj siaj dorm- 
ĉambroj nur por 2 personoj. Ĉiu dometo estas ĉirkaĥata 
de ĝardenoj kaj arbetoj. la restado estas tre malmulteko- 
sta; dormado, matenmanĝo kaj du manĝoj tage, kostas 200 
aŭ 240 pesetojn po persono, kondiĉe ke ĉiu residanto purigu 
kaj aranĝu sian dormejon. 

Por tiuj kiuj estas interesitaj por havi aliajn specie» 
lajn logadojn, ni antaŭdonas la sciigon ke laŭlonge de la 
vojo de la kongresejo ĝis Tarragona oni trovas multajn 
hotelojn kaj specialajn loĝejojn de diversaj klasoj. En la 
kongresa aliĝilo estas aliaj detaloj pri ili. 

Inter la kongresejo kaj la centra urbo Tarragona ekzi- 
stas aŭtobusa linio, tamen ni intencas plibonigi tiun aŭ-
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tobusan servon. 
Pro la tre malmultekostaj kaj favoraj kondiĉoj pri lo- 

ĝalo kaj restado IKK esperas ke la 26-a Kongreso en Tarra- 
gona estos vizitata de multegaj gesamideanoj. 

Barcelona. LKK por la 26-a kongreso de I.F.E.P. 
ĈU APEROS ESPERANTO-POŜTMARKO? 

Laŭ deklaro de kolego Rafael Devis, Sekretario de LKK 
de la 26-a IFEF-Kongreso en Tarragona, la fako "Informado 
kaj Publikaj Rilatoj" de R.E.N.F.E. (Nacia Reto de la Hi- 
spanaj siutterojnj) proponis la ideon ke aperu poŝtmarko 
pri la kongreso, La organiza komitato pretigis skizon, kiu 
estis transdonita al la Poŝta Ninisterio; nun oni atendas 
la koncernajn, decidojn. 
(tiun ĉi novaĵon ni legis sur "FENIKSO"), 

15-a INTERNACIA FERVOJISTA ESPERANTO-SKISEMAJNO 1974-a =SSsf-slscsesort=ennauebocorSosroponcaretescore sO SoS, 
Hotelo "BELLEVUE" sur monto Pohorje. MARIBOR 

La junulara aranĝo de 1.F.E.F., kiu grupigas ĉiu jare, 
fervojistojn esperantistojn el diversaj landoj por skii 
kaj promeni, okazis nunjare sur monto Pohorje, ĉe Jugosla- 
va urbo Maribor, de la 9-a ĝis la 16-a de februaro. 

Estas jam la 15-a skisemajno sed estas la unua fojo ke 
Jugoslaviaj kolegoj, nome Jovano Mirkoviĉ, kuraĝas organi- 
zi ĝin. La loko estas tre bela kaj la hotelo "Bellevue" 
tre luksa kaj komforta kun bonkvalita kuirado kaj abunda 
manĝaĵo kun bongustegaj dolĉaĵoj. 

Malgraŭ la nemultaj gepartoprenantoj kaj la nemultaj 
neĝo, la semajno estis sukcesa tial ke ni Italoj restis 
sur la bela Pohorje ankaŭ la postan semajnon por daŭri la 
eksploraŭon de la arbarriĉa montaro, 

Partoprenis 32 geamikoj el sep landoj, nome: Aŭstrio, 
Belgio, Francio, Germanio, Italio, Nederlando kaj, kompre- 
neble, Jugoslavio. 

Dimanĉe matene okazis la oficiala prezento de la skise- 
majno per bonvenigaj vortoj de Jovano Mirkoviĉ kaj Gvozden 
Srediĉ, Prezidanto de Jugoslavia Asocio de Fervojistoj E- 
sperantistoj. Diligente notis ĉion, por la gazetara kaj 
radia raportoj, amiko Marinko Givoje. Reprezentis IFEF-e- 
straron, kiel kutime, la sekretariino Elfriede Kruse. 

Krom la kutimaj ski- kaj lingva konkursoj okazis ankaŭ
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sled-konkurso kiun brile gajnis Gernot Ritterspach. 
Ĉiutage okazis skilecionoj kaj promenadoj por la ne- 

skiantoj, sed vespere kune ni ludis, dancis, trinkis kaj 
precipe babiladis. h 

Jaŭde posttagmeze okazis la disdonado de la premioj 
en la ĉeesto de Fervojaj kaj Sindikataj aŭtoritatoj. 
Krom la multaj belegaj pokaloj kaj diplomoj oni disdonis 
ankaŭ multegajn donacojn,tial ke Ĉiu ricevis la sian, 
malavare disponigita de aŭtoritatoj, instancoj kaj fir- 
maoj. Gajnis la belan ŝildon donitan de "Dopolavoro Fer- 
roviario" de Bologna, la lerta skiinstruisto Boris Robar, 
kun la instigo perfektiĝi en la lernaŭo de Esperanto. 
Kelkaj el la gastoj restis ankaŭ por la karnavala vespe- 
ro kiu multe amuzis nin. Aliaj donacoj premiis la diver- 
sajnmaskojn: triopon de Japanoj, duopon de arboj, Tirolan 
kaj Bretonian kostumojn, kelnerinon kaj kuiriston, bici- 
kliston, baletistinon, k.t.p. 

Vendrede vespere vizitis nin la junaj geesperantistoj 
el Maribor jam konitaj de ni kiel organizantoj de la 
23-a I.F.E.P.-Kongreso en Maribor. 

Bedaŭrinde ĉiu belaĵo havas finon, kaj sabate 
ĉiuj raj ri post ĉirkaŭbrakoj kaj lasta aŭiaŭo, per la 
vortoj: “Ĝis la revido venontjare en Plan de Val Gardena", 

. Germano 
„YENONTA SKISEMAJNO BN ITALIO. 

Post la Jugoslaviaj kolegoj ankaŭ ni kuraĝas organizi 
“Internacian Fervojistan Esperanto-Skisemajnon". 

la 16-a I.F.E.S. okazos en Plan-Val Gardena. De la 
fervoja kaj sosea linioj de "Brennero" oni deflankiĝas 
je "Ponte Gardena" kaj atingas Plan post preskaŭ 25 km. 
per komfortaj aŭtobusaj servoj. Oni povas atingi Plan 
ankaù de la fervoj-stacio de Chiusa aŭ rekte de Bolzano. 

Plan situas proksimume je alteco de 1600 metroj: de 
ĝi facile oni atingas grandajn altecojn per telferoj, 
kablo-gondoloj, seĝoliftoj kaj aliaj multnombraj insta- 
laĵoj por re-supreniri. De ĝi ankaŭ oni povos facile vi 
ziti belajn vilaĝojn kaj urbojn. 

Ni havos, je nia dispono, parton de la fervojista do- 
mo dum la dua duono de la venonta februaro.
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Ĝi havas nur kelkajn unulitajn ĉambrojn,la aliaj estas 
dulitaj kaj trilitaj kun duso. 

Ni esperas dum la kongreso en Tarragona disdoni la ali- 
bilojn: certe la partoprenintoj al la lastaj skisemajnoj 
ricevos ilin hejme tiel ke ili povos baldaŭ sin anonci. 

59-a UNIVERSALA KONGRBSO DE ESPRRANTO „ 
HAMBURGO- 27 julio - 3 aŭgusto 1974 
Konstanta Adreso: Nieuwe Binnenweg 176, ROTTERDAI-3002 NL. 

  

  

KONGRES-KOTIZOJ (en guldenoj) ĜIs3131974 Gis 20.6.1974 

1. Kongresano ne membro individua de UEA 107,80 117,60 
2. Kongresano individua membro de UEA kun . 

Jarlibro (MI) . 2... l l ls sl 9280 102,60 
3. Kongresano individua membro de UEA kun . 

Jarlibro kaj revuo “Esperanto” (MA) . . . 7180 87,60 
4. Edz(in)o de Kongresano en kategorio (1) . . 75,50 82,30 
5. Edz(in)o de Kongresano en kategorio (2) aŭ . 

ĜI ma ot te poe ĝi AJ 65- 71,80 
6. Junulo ĝis inkluzive 20jara 2... l - 3190 34,80 
7. Universitata studento ĝis inkluzive 30jara =. 53,90 58,80 
8 Blindulo; < su ss ai 42,90 4680       

SENPAGA "ESPERANTO". Ĉiu kongresano en kategorio 1 (tio 
estas, kiu ne estas individua membro de Universala Espe- 
ranto-Asocio) ricevos senpage revuon ESPERANTO dum la tuta 
TRO jaro 1974-a ŝ 

? LA BULTENO KAJ ALIĜILO. Kvarpa; andfor - itustrita fina Otiglala Dujtano do Lo tato U.K. kes 
to en Hamburgo kaj la aliĝiloj estas senpage riceveblaj ĉe 
la konstanta adreso de la Kongreso. 
KONSISTO DE L.K.K. Jam de pli ol unu jaro laboras la Loka 
Kongresa Komitato. Sub la prezido,de d-ro W.Bormann (estre- 

rano de UBA) aktive membras H.Schutt (vicprezidanto), H. 
Wielgus (sekretario), M.Sudec (kasisto), s-ino H.Lanka (lo- 
ĝado), s-ino E.Eggers (ekskursoj), s-ino B,Wielgus (proto- 
kolado kaj artaj aranĝoj), dero A.Borman (eksterlanda info- 
rmado), s-ino E.Bormann (enlanda informado), E.Sbrensen 
(junularo), s~ino E.Blasius kaj s-ino L,Hoffmam (infana 
kongreseto), K.N.Hoffmann (blindula kongreso), s-ino E. 
Sudec, W.Bernhardt, 0.Hause kaj J.Kuhnel. ! °
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- luigi MINNAJA. En Romo la 27-an de januaro 1974-a abru=- 
te estingiĝis la luma vivo de luigi MINNAJA, 75-jara! 

la konsterna anonco, trafis nin tiel krude, kvazaŭ li e- 
stus unu el niaj plej karaj familianoj. Alkutimitaj al 
lia ĉeesto meze de ni, ni ne mezuris lian grandecon. Nur 
lia subita malapero montris kian neripareblan perdon ni 
havis. Fidela al renkontiĝoj kaj kongresoj li konatiĝis 
kun sennombra samideanaro. Tre multaj gesamideanoj legis 
liajn verkojn aŭ aŭskultis lian voĉon en kursoj aŭ pre- 
legoj, precipe ĉar dum pli ol jardeko, li estis fakestro 
de la Esperantaj elsendoj de Radio Roma. Lia hejmo estis 
Ĉiam malfermita al la esperantistoj, vizitantaj la Eter= 
nan Urbon; en ĉio helpita de sia amata edzino, prof-ino 
Carolina Hinio Minnaja: li havis ankaŭ du filojn, dena- 
skaj esperantistoj, hodiaŭ profesoroj, kaj en lia hejmo 
oni uzis kutime, la esperantan lingvon. 
Ripozu en paco, nia granda, priplorata, neforgesebla A~ 
miko! El via falinta mano ni transprenas la torĉon de 
via kreĝo, kaj ni portos ĝin antaŭen, ĝis la venko! 

- Ludoviko PREBIL forpasis subite post mallonga malsano 
la 19-an de oktobro 1973-a. Naskiĝis en Brezovica apud 
Ljubljana (Jugoslavio) la 9-an de aŭgusto 1900-a. Kiel 
fervojoficisto laboris en pluraj fervojaj stacioj kaj o- 
kupis diversajn postenojn. Finis la laboro ĉe la fervojo 
kiel faka instruisto en la Fervoja industria lernejo en 
Maribor. 
Li esperantiĝis en la jaro 1926-a, gvidis plurajn kursojn 
precipe por fervojistoj. Estis prezidanto de E-societo en 
Maribor. Aktivis ankaŭ en la Internacia Asocio de Fervoj- 
istoj Esperantistoj kiam ĝi estis gvidata de jugoslavoj. 
Estis dua sekretario de Jugoslavia E-Ligo kies sidejo tiu- 
tempe estis en Maribor kaj redaktis ĝian organon "Konkordo" 
En la jaro 1971-a estis unu el la pilonoj de la Loka Kon- 
gresa Komitato de la 23-a I.F.E,F.-Kongreso en Maribor. 
Lia aktiveco en la Kunordiga Konferenco por enkonduko de E. 
en la lernejojn kaj en la estraro de Internacia Ligo de 
Esperanto-Instruistoj "I.L.E.I“ estis ankaŭ tre rimarkinda, 
liaj multnombraj amikoj kaj kunbatalantoj retenos Lin eter- 
ne en la memoro, 
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„ie KUESEVIDANTOJ 
Notu la titolojn de tiu verkoj: 
"DROLE KAJ PETOLE" - originalaj anekdotoj. 
"DOKTORO HOSALES" - originala dramo. 
"ESPERANTONIMOJ" = vortaro de sinonimoj kc. 
"SENĈENAJ DIALOGOJ" - humoraj teatraĵoj. 
"KONGRESA KULTURA KAJERO" - Trento, Septembro 1973-a. 
kaj al tio aldonu la jam konatan 
“LITERATURA FOJRO" —- kultura gazeto. 
Verkoj eldonitaj fare de la literatura rondo "LA PATROLO" 
Ni konsilas ilin ĉu kiel helpilo dum la lernado, ĉu kiel 

donaco por emfazi bonan sukceson en la lernado. 
Mendu ĉe librofako de "La Patrolo", Via Pantano, 17 

I - 20122 MILANO (Italio). 

TRA LA ESPERANTA GAZETAR asslb=sscosarconcsnsasessnta 
Ni legis por vi en: 

- “BULGARA ESPERANTISTO", interesan artikolon kun foto pri 
la instruado de Esperanto en la elementa lernejo "OLTRE- 
SAVIO" en Cesena (Italio) pri kiu ni jam raportis antaŭe. 

- "ESPERANTO FERVOJISTO" (organo de la Franca IFEF-Sekcio), 
raportojnpri la Ŭenerala Jarkunveno de Belgaj fervojistoj 
en Bruselo kun vizito al WATERLOO (29-a kaj 30-a de sep 
tembro 1973-a); kaj pri la Jarkunveno de G.E.F.A. en 
KOBLENZ la 5-an kaj 6-an de oktobro 1973-a. Rimarkindajn 
la filmon kaj prelegon, pri Aŭstralio, de la Aŭstralia 
Ambasadoro en Bonn, s-ro Ralph HARRY, kaj la prezenton 
de diapozitivoj koncerne la vojaĝon de Elfriede KRUSE, 
IFEF-sekretariino, kiu vizitis la Japanajn kolegojn kiuj 
starigis la 20-an IFEF-Sekcion. 

- "BOLETIN" de la Hispana Federacio de Esperanto, intere- 
san dupaĝan artikolon kun fotoj, kiu prezentas: Iom pri 
Tarragona-provinco, antaŭ la 26-a Internacia Fervojista 
Kongreso de Esperanto. 

- “HUNGARA FERVOJISTA MONDO", teknikan artikolon de Inĝ. 
Ladislay KOVAR pri "Konstatado de okupiteclongo de la 
direktotrakoj en ranfostacioj”". Saman artikolon vi po- 
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vas legi en la lasta "Internacia Fervojisto", 

«“TAMEN" (organo de la Belga Esperanto Fervojista-Asocio), 
inter aliaj interesaj novaĵoj, la artikolon pri la vizito 
al Japanio de la sekretariino de IFEF s-ino Elfriede KRUSE, 
akceptita de la kolegoj de la 20-a landa sekcio kaj inviti- 
ta al la Nacia Kongreso de la Japanaj Esperantistoj. 
Ankaŭ en "Internacia Fervojisto" ni legis artikolon de E. 
Kruse pri tiu trisemajna vizito ĉe Japanaj kolegoj. 

- "FENIKSO" (Informilo de Amika Rondo de Esperantaĵ-Kolek- 
tantoj), artikolon de nia estrarano D-ro Antonio DE SALVO, 
pri la fama muzikisto Pastro Lorenzo PEROSI, okaze de la 
100-jara datreveno de lia naskiĝo, kaj pri liaj rilatoj 
al Esperanto. 

- "INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO (I.P.R.)“, longan nekrologon: 
"I.L.E.I. funebras pri Ludoviko PREBIL”, verkitan de Helmut 
SONNABEND, Prezidanto de Internacia Ligo de Esperanto-In- 
struistoj "I.L.E.I.". 

- “KATOLIKA SENTO", nekrologon: "Lwigi MINNAJA ne plu estas 
inter ni", kun portreto kaj la lasta poezio de la mortinto. 
La sama revuo pretigis kartojn por la "Semajno de la Amike- 
co" kun tiu poeziaĵo, portreto kaj nekrologo de la Aŭtoro. 

ATENTU! ATENTU! s=tsststzsmesuf 
Gesamideanoj, trairante PARIZON, nepre notu: 
Vespere 19h.45' ĉiuĵaŭde (anstataŭ lunde) okazas Espe- 

ranto renkonto. Vi povos babili sidante en agrabla etoso 
de la historioplena loko, 19 place des Vosges, Paris 49, 
ĉe "MA BOURGOGNE", en la fama kvartalo "La Marĉo" apud la 
placo de Bastille! 

Eble kelkaj el vi memoras ke antaŭ jaro, ĝoje ni festis 
la dekan datrevenon de tiuj E-renkontoj en la ĉeesto de Me 
Pierre-Charles KRIEG, deputito, konsiliano de Parizo, 

la 8-an de januaro 1974-a, la franca radio, el la serio 
"La horo de mistero" elsendis "Boule de neige" (neĝ-bulo) 
de franca verkistino. Temis pri fraŭlino kiu petas helpon 
ĉe policejo, kontraŭ sia propra stranga konduto; ŝia dom- 
mastrino sin estimas, lernigas al ŝi Esperanton kaj ambaŭ legas verkojn de Shakespeare esperante Vraŭukttoj, 
Novaĵoj ricevitaj ĉe JULIETA, Vic-delegitino de U.E.A,


